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N Studentas Darbo vadovas Tema LT Tema EN 

1. Petrulionienė 

Ilona 

Prof. dr. Jusienė 

Roma 

Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų buvimo prie ekranų, 

emocinių ir elgesio bei miego sunkumų sąsajos 

Screentime, emotional and behavioural problems and sleep in 

primary school children 

2. Petrulionienė 

Živilė 

Prof. dr. Bulotaitė 

Laimutė 

Nesivystančio nėštumo patirtis Experience of non-developing pregnancy 

3. Riabinskytė 

Angelina 

Prof. dr. Jusienė 

Roma 

Mamų susilaukusių vaiko po pagalbinio apvaisinimo patyrimas The experience of mothers, who had a child, after assisted 

reproduction 

4. Ročkus 

Mindaugas 

Doc. dr. 

Laurinaitytė Ilona 

Naudojimosi žiniasklaida, kūno vaizdo ir fizinio aktyvumo ryšys Relationships between media use, body image and physical activity 

5. Šindeikytė 

Veronika 

Prof. dr. Bulotaitė 

Laimutė 

Jaunų žmonių psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir suvoktos 

vartojimo rizikos vertinimas 

Psychoactive substance use and its perceived risk evaluation by 

young people 

6. Šturaitė Emilija Doc. dr. Kairys 

Antanas 

Vyresnio amžiaus žmonių sprendimo dirbti ar išeiti į pensiją 

sąsajos su subjektyviai vertinama sveikata ir laiko perspektyva 

Connection between elder people's decision to work or retire and 

subjectively estimated health and time perspective 

7. Vengras Lukas Doc. dr. Kairys 

Antanas 

Vyresnių suaugusiųjų technologijų naudojimo ypatumų sąsajos 

su psichologine gerove 

Links between the peculiarities of technology use and psychological 

well-being among older adults 

8. Zakarevičiūtė 

Greta 

Doc. dr. Kairys 

Antanas 

Kas mus skatina laikytis COVID-19 prevencijos rekomendacijų? 

Asmenybės, konspiracinių įsitikinimų, pasitikėjimo informacijos 

šaltiniais bei suvoktos grėsmės vaidmuo 

What drives us to comply with COVID-19 prevention 

recommendations? The role of personality, conspiracy beliefs, trust 

in information sources and perceived threat 

9. Žigunytė Arūnė Prof. dr. Bulotaitė 

Laimutė 

Jaunų žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, gydytojų nurodymų 

laikymosi ir ciniško nepasitikėjimo bei asmenybės bruožų 

sąsajos 

The relationship between physician compliance, clinical distrust 

and personality traits among young people with chronic illnesses 

10. Žuravskaja 

Margarita 

Dr. Žiedelis Arūnas Darbuotojų perfekcionizmo, atjautos sau ir optimizmo sąsajos su 

subjektyvia sveikata bei santykiais darbe 

Associations between employee perfectionism, self-compassion and 

optimism with subjective health and relationships in work 

 


